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Dato Tid Sted 
18-05-2017 Generalforsamling 
 

19.00 - 22.00 

 

Et rart sted at være 
Nordhavnsvej 5 
6100 Haderslev 
 
 

Mødeleder Referent 
  
Titel Indkaldt Initialer Telefon 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Titel Afbud/fraværende Initialer Telefon 
    
Titel Gæster Initialer Telefon 
 
 

   

Punkt Dagsorden Action Deadline OK 
 
 

Velkomst  
18 fremmødte medlemmer bød Holger Kropp velkommen til på dette 
års generalforsamling  

   

01 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
Kenneth Haas blev foreslået og valgt som dirigent. Anne Pedersen, 
referent. Gitte Anker Olesen, Birthe Quvang, Heidi Nielsen, 
stemmetællere.  
Kenneth Haas gennemgik procedurerne om rettidig varsling af 
indkaldelse, denne var ok. Dagsorden blev godkendt med 2 rettelser 
–pkt 6b hvor der ud for Heidi Nielsen stod ”genopstiller ikke” skulle 
have stået genopstiller, samt pkt 6c hvor der ikke var angivet om 
bilagskontrollanterne genopstillede, Kurt Matthiesen genopstillede til 
posten, og Henriette Nissen genopstillede ikke. 

   
 
 
 
 
 

02 Formandens beretning 
Se vedlagte, godkendt af generalforsamlingen 
Asger West efterlyser information i beretningen omkring bestyrelsens 
ønske om, at medlemmerne aktivt skal melde sig ind i foreningen. 
AW mener, at det er generalforsamlingen, som skal tage stilling til 
det. Holger Kropp oplæser diverse opslag med datoer, hvor 
bestyrelsen har bedt medlemmerne aktivt melde sig ind. Efter lidt 
debat blev beretningen godkendt 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

03 Fremlæggelse af regnskab 
Kenneth Haas fremlagde regnskabet, og bilagskontrollanterne har 
revideret og godkendt regnskabet uden anmærkninger, konstateret 
bilagenes tilstedeværelse. AW ønskede at se bilag for kursus i 
kommunikation afholdt i september 2016. Dette blev fremvist. 
Regnskabet blev godkendt uden andre bemærkninger af 
generalforsamlingen 

-  

   

04 Indkomne forslag 
Asger West havde fremsendt forslag, se vedlagte – forslaget blev 
oplæst for de fremmødte. Forslaget blev forkastet. 

 
 
 

  



 

                                               

 
 

04a Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 
Bestyrelsen havde medsendt hvilke paragraffer til ændringer med 
indkaldelsen til generalforsamlingen. Se vedlagte. Holger Kropp 
redegjorde for motiverne til ændringerne. Resultat: alle ændringer 
blev vedtaget på generalforsamlingen. 
 

   

04b Fastsættelse af medlemskontingent 
Bestyrelsen kom med et forslag på dagsordenen på 50 kr/år, men 
måtte på generalforsamlingen fortælle, at beløbet end ikke ville 
dække omkostningerne, som beløb sig til 55 kr/år pr. medlem. Der 
blev foreslået fra 50-55-100- til ikke at bruge Nets. Resultat: 
kontingent på 100 kr/år blev godkendt. Kontingentet vil blive 
opkrævet med betalingsdag 31.7 fremover, første gang vil 
kontingentet gælde frem til 31.7.2018. Kontingentet følger 
kalenderåret. 

   

05 Medlemssag 
Behandling af bestyrelsens beslutning om udelukkelse af Asger K. 
West og Svend Aage Hansen fra mødeaktiviteter frem til dags dato 
pga. digital optagelse ved kaffemøde. AW plæderer for at SAH ikke 
bliver udelukket, da han ikke havde kendskab til optagelsen. 
AW/SAH har besøgt HK, hvor de har afspillet optagelsen. John Holm 
spørger AW/SAH om bevæggrundene til at optagelsen, hvor svaret 
var, at de forventede, at der ville komme konflikter og personangreb, 
som de gerne senere ville kunne dokumentere, hvis det blev 
nødvendigt. AW pointerer, at der ikke er personfølsomme oplysninger 
på optagelsen. Der bliver diskuteret forskellige muligheder: de kan 
deltage i kaffemøderne, udelukkelse fra kaffemøderne men mulighed 
for at deltage i andre aktiviteter i foreningen. Skriftlig afstemning. 4 
blanke, 1 deltagelse i kaffemøderne, 11 udelukkelse fra 
kaffemøderne men mulighed for at deltage i andre aktiviteter i 
foreningen. Generalforsamlingen gav den nye bestyrelse mandat til 
at bestemme tidshorisonten for udelukkelsen 

   

06ab
cd 

Valg til bestyrelsen 
På valg er Dorte Lauridsen, Kenneth Haas og Gitte Anker Olesen 
som bestyrelsesmedlemmer. På valg til suppleantposter er Heidi 
Nielsen og Susanne Henningsen. På valg til bilagskontrollant er Kurt 
Matthiesen og Henriette Nissen. På valg som suppleant til 
bilagskontrollant er ??????? 
Der er skriftlig afstemning til bestyrelsesmedlemmerne, ikke til 
suppleanterne eller bilagskontrollanter eller suppleant for disse. Valgt 
til bestyrelsen: Dorte Lauridsen, Gitte Anker Olesen og Henriette 
Nissen. Valgt som suppleanter blev: John Holm, Peter Vilsbøl og 
Heidi Nielsen. Bilagskontrollanter blev Kurt Mathiesen og Kim 
Nielsen. Suppleant for bilagskontrollant blev Hanne S. Hansen 

   

07 Evt. 
AW har indgivet en skriftlig klage til foreningen. Se vedlagte. 

   

 
Således opfattet af referent Anne Pedersen den 18.5.2017 
 
Bilag: 
Dagsorden til generalforsamling 
Formandens beretning 
Liste over datoer 
Forslag fra Asger K. West 
Klage fra Asger K. West. 
 


